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GENERALFORSAMLING
Den 28. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Møretrygd.
Årsrapporten ble godkjent med et overskudd på
9,4 mill etter premierabatt til direkte sjøforsikringsmedlemmer på 8 mill.
Egenkapitalen i selskapet er nå kommet opp i kr
280 mill og sammen med sikkerhetsavsetningen
på 28 mill utgjør dette en reell kapitalbase på
over kr 300 mill. Kapitalbasen er svært viktig for
å sikre at selskapet skal være i stand til å fylle
sine forpliktelser overfor medlemmene.

Av andre viktige ting i årsrapporten kan nevnes
fusjonen med SGS som har tilført selskapet
betydelige midler i 2010, i størrelsesorden kr 30
mill før skatt.
Det kan også nevnes at selskapet har hatt en
god vekst de siste årene, siden fusjonen med
VBforsikring har total omsetning vokst fra kr 70
mill til kr 122 mill. Veksten er omtrent likt fordelt
på sjøforsikring og landbasert forsikring.
Figuren under viser vekst fra 2008 til i dag.
Søylen til høyre viser målet ved utgangen av
2012.
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Et ”hårete” langsiktig mål….

z
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Sjøforsikring
Landbasert

100 mill
100 mill

Styret har satt et langsiktig mål om at
sjøforsikring og landbasert forsikring skal være
like store om 8-10 år - med 100 mill på hver.
Valgkomiteen hadde ikke foreslått noen
endringer i styre eller øvrige tillitsvalgte. Atle
Vartdal ble enstemmig gjenvalgt som styrets
leder og Bente Åmbakk som nestleder.
De ansatte har valgt Turid Bjørneset som nytt
varamedlem til erstatning for Odd Magne Stave
som har frasagt seg gjenvalg.
Listen over styremedlemmer og øvrige
tillitsvalgte for 2011/12 ser dermed slik ut:
Styret
Atle Vartdal, leder
Bente Åmbakk, nestleder
Kåre Giske
Bente Reklev
Petter Geir Smådal
Arve Barstad, ansattes representant
Olav Remøy, 1. vara
Kari Janne Myklebust, 2. vara
Hallgeir Holmeset, 3. vara
Turid Bjørneset, ansattes varamedlem
Kontrollkomiteen
Jørund Knardal, leder
Magnar Bjørkedal
Jørgen Ervik
Laurits Bjørdal, varamedlem
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Valgkomiteen
Gunnar Støbakk
Gunnar Stokke
Olav Svein Aambøe
Eilert Hovden, varamedlem
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BONUS PÅ 8 MILL TIL SJØFORSIKRING
Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets
vedtak om en premierabatt på kr 8 mill til direkte
sjøforsikringsmedlemmer.
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2 milliarder. Lloyd’s markedet får også merke
effekten av tsunamien.
Vi vet ennå ikke hvordan dette vil slå ut i
forsikringsmarkedet, men pengene til gjenoppbygging må hentes fra forsikringsfellesskapet,
også litt fra Norge.
RESULTAT 1. KVARTAL 2011
Første kvartal er normalt ikke så mye å rope
høyt om, men tallene ser slik ut:

Dette utgjør ca 13 % av premien og utbetales
eller krediteres pr. 1. juli.
Siden fusjonen mellom Møretrygd og Nordvest
Sjøforsikring i 2001 har vi delt ut hele 70,1 mill til
medlemmene, eller i snitt 12-14% av direkte
sjøforsikringspremie.

Brutto premie:
Egenregningspremie:
Brutto skader:
Skader for egen regning:
Underskudd

77,4 mill
5,0 mill
12,2 mill
3,6 mill
0,5 mill

Det ser ut for at vi er i rute mht. vekst og
omsetning både på sjø og land, porteføljen pr
31. mars 2011 er på ca kr 122 mill.

JORDSKJELV OG TSUNAMI ULYKKEN
Japan er langt borte fra Norge og en skulle i
utgangspunktet ikke tro at ulykken ville ha
vesentlig betydning for oss.

SKADER
Skadetallene på land har roet seg litt etter den
tøffe vinteren i fjor og vi håpte på litt færre
branner i 2011 enn i 2010.

Den menneskelige tragedien med over 20.000
døde er ufattelig – det er kanskje lettere å
forholde seg til tall for økonomisk skade.

Vi fikk dessverre en brann i Kristiansund i April,
men heldigvis er ikke huset totalskadd.
Brannen startet i et søppelrom og var påsatt av
to mindreårige gutter.

Det totale økonomiske tapet anslås til å ligge
rundt kr 1.000 milliarder – eller et norsk
statsbudsjett- og av dette er rundt kr 150
milliarder forsikret.

Reparasjonsarbeidet er igangsatt i samarbeid
med huseier.

En av våre viktigste samarbeidspartnere –
Munich Re - regner med en netto kostnad or
selskapet på rundt kr 11 milliarder. Swiss Re litt
mindre med 9,5 milliarder og Hannover Re med

På sjøsiden er tallene så langt greie, med
påløpne skader pr 31. mars på 5,9 mill. I april
fikk vi en brannskade på en fritidsbåt til ca kr 1
mill.
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